
 
 

 
 

 
 
 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu: „Z Eurostażem w przyszłość” realizowanego przez 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w ramach Programu Erasmus+, sektor 

Kształcenie i szkolenia zawodowe, Konkurs 2020 

 

Projekt  „Z Eurostażem w przyszłość” realizowany przez  

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu „Z 

Eurostażem w przyszłość” realizowanego przez Regionalne Centrum 

Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.  

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie 

internetowej RCEZ w Biłgoraju (www.rcezbilgoraj.lbl.pl), w sekretariacie 

szkoły oraz u koordynatora projektu.  

 

§2. 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt „Z Eurostażem w przyszłość” realizowany jest w Regionalnym 

Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w okresie od 01.09.2020 do 

31.08.2021 roku.   

2. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Konkurs 2020.  

3. Projekt przewiduje wyjazd na praktyki do Włoch 45 uczniów kształcących 

się w zawodzie: technik informatyk (15 os.), technik mechatronik (15 os.), 

technik pojazdów samochodowych (8 os.), technik elektryk (7 os.). 

4. Projekt skierowany jest do uczniów RCEZ w Biłgoraju  chętnych do 

rozwijania swoich kompetencji językowych oraz umiejętności 

praktycznych. 

5. Językiem praktyk jest język angielski. 

http://www.rcezbilgoraj.lbl.pl/
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§3 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Dyrektor placówki powoła Komisję Rekrutacyjną składającą się z:  

- przewodniczącego 

- 4 nauczycieli kształcenia zawodowego zgodnie z profilami kształcenia 

stażystów, 

- nauczyciela jęz. angielskiego. 

2. Komisja rekrutacyjna dokona wszelkich starań, aby proces naboru 

charakteryzował się otwartością, sprawiedliwością i transparentnością, aby 

wszyscy zainteresowani projektem uczniowie mieli równe szanse.  

3. Nabór do projektu zostanie poprzedzony akcją informacyjną: spotkania 

informacyjne, prezentacje projektu przez wychowawców klas, plakaty, 

informacje na stronie internetowej szkoły (www.rcezbilgoraj.lbl.pl).  

4. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie przedłożą do koordynatora 

projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy.  

a) Formularz zgłoszeniowy podpisuje uczeń pełnoletni. W przypadku 
uczniów, którzy w momencie składania formularza nie ukończyli 18 lat, 
podpisuje go uczeń oraz jego rodzic/opiekun prawny.  
 

§4 

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNE 

1. Rekrutacja jest podzielona na 2 etapy: wstępną selekcję i weryfikację 

wybranych kandydatów. 

2. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:  

a) kształcenie się w RCEZ na 1 z 4 specjalizacji, do których kierowany jest 

projekt, 

b) uczęszczanie do klasy II-IV, 

c) ocena z zachowania min. dostateczna, 

d) znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym 

(na 1. etapie jest to jedynie deklaracja, na 2. Etapie znajomość języka jest 

sprawdzania podczas rozmowy). 

3. Kryteria punktowane:  

http://www.rcezbilgoraj.lbl.pl/
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a) ocena z zachowania (dobra = 2 punkty, bardzo dobra = 4 punkty, 

wzorowa = 6 punktów) 

b) średnia z ocen z przedmiotów zawodowych na zakończenie 

poprzedniego roku szkolnego (średnia ocen*2 punkty) 

c) ocena z języka angielskiego na koniec ubiegłego roku szkolnego 

(maksymalnie 6 punktów), 

d) test z zakresu przedmiotów zawodowych obejmujący podstawy 

zagadnień, które będą poruszane na stażu (0-8 punktów). Uczniowie 

zostaną wcześniej poinformowani o zakresie tematycznym testu. 

e) rozmowa kwalifikacyjna obejmująca część po polsku dotyczącą 

motywacji do odbycia stażu (0-4 punkty) oraz część po angielsku 

określająca poziom języka (0-6 punktów). W przypadku, gdy uczeń uzyska 

od 0 do 2 punktów Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o tym, że 

kandydat nie spełnia kryterium koniecznego i nie zakwalifikować go do 

projektu. 

4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów do 

udziału w projekcie zakwalifikowana zostanie osoba wykazująca się większą 

aktywnością społeczną/na rzecz szkoły np. biorąca udział w konkursach, 

zawodach, akcjach oddawania krwi. Decyzję w tej kwestii podejmie Komisja 

Rekrutacyjna. 

 

§5 

 INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI 

1. Z postępowania rekrutacyjnego zostanie sporządzony protokół zawierający 

listę uczniów  zakwalifikowanych do wyjazdu oraz listę rezerwową. 

Informacja o wynikach zostanie ogłoszona przez wychowawców klas.  

 

§6 

ODWOŁANIE OD WYNIKÓW REKRUTACJI 

1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej obowiązuje możliwość odwołania w 

terminie do 7 dni. Uczeń zgłasza do Dyrektora RCEZ prośbę na piśmie o 

powtórne rozważenie jego zgłoszenia wraz z wyjaśnieniem. Dyrektor 
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placówki w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i podejmuje ostateczną 

decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do projektu. 

2. Po rozpatrzeniu odwołań, Komisja Rekrutacyjna publikuje na stronie i 

wywiesza w gablotach szkolnych listy uczestników projektu i osób 

zakwalifikowanych na liście rezerwowej. 

3. Uczniowie zakwalifikowani do projektu zobowiązani są do podpisania 

umowy wraz z załącznikami, w tym do wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w związku z działaniami projektowymi. Brak zgody na 

przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z udziału 

w projekcie.  

4. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania 

się uczestnika umieszczonego na liście głównej (nieobecności na kursach 

przygotowujących do wyjazdu i spotkaniach informacyjnych), zostanie on 

skreślony z listy głównej, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy 

rezerwowej z zachowaniem ustalonej kolejności. 

5. Osoby z listy rezerwowej automatycznie kwalifikują się na listę główną, z 

zachowaniem ustalonej kolejności, w przypadku rezygnacji osoby 

zakwalifikowanej z listy głównej. 

6. W przypadku braku takich osób lub w przypadku niezrekrutowania 

wymaganej liczby uczestników, KR zarządzi rekrutację uzupełniającą na 

zasadach określonych w §4-6. 

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego 

regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności 

niezależnych od niego. 


